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1. สถานการณ์
1.1 สถานการณ์ทั่วไป
๑.๑.๑ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
- กรมอุตุนิย มวิทยา ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เรื่ อ ง การเริ่ ม ต้น ฤดูฝ นของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับ ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุ ลาคม ของทุกปี
จังหวัดพิจิ ตร จะได้รั บผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักทางตอนบนของประเทศไทย ส่ งผลให้เกิดปัญหาอุทกภั ย
น้้าท่วมฉับพลัน และน้้าปุาไหลหลาก ขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่
- จั ง หวั ด พิ จิ ต ร พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นลุ่ ม น้้ า ยมและลุ่ ม น้้ า น่ า น ดั ง นั้ น การเกิ ด อุ ท กภั ย แต่ ล ะครั้ ง
ส่วนใหญ่จึงมีอิทธิพลมาจากทั้งสองลุ่มน้้า โดยสภาพปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพิจิตรที่ส่งผลมาจากลุ่มน้้ายม
เกิดจากลุ่มน้้ายมไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่เพื่อควบคุมปริมาณน้้าหลากในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน ท้าให้เกิด
ปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร เป็นประจ้าทุกปี ส้าหรับพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ที่อยู่ในส่วนของลุ่มน้้าน่านนั้น สภาพอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างแม่น้าน่าน และแม่น้ายม ซึ่งมีจุดบรรจบของแม่น้าทั้งสองสายอยู่ตอนท้าย
ของพื้นที่ เมื่อมีปริมาณน้้าหลากมาบรรจบกัน จึงมีผลกระทบท้าให้ระดับน้้าในแม่น้าสูงจนไหลล้นตลิ่งเข้าไป

-๓ในเขตพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน และระยะเวลาการเกิดอุทกภัยเป็นระยะเวลา
ที่ยาวนาน จนกว่าระดับน้้าในแม่น้าลดระดับลงในสภาวะปกติ จึงจะสามารถระบายน้้าในเขตพื้นที่ชลประทาน
ระบายน้้าลงสู่แม่น้าได้ โดยมีลักษณะการเกิดภัย ดังนี้
๑) น้้า หลากจากแม่น้า ยม ซึ่งไหลมาจากทางตอนบนเขตจังหวัดพิษณุโ ลก มีปริมาณมาก
ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่้าริมแม่น้ายม โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของแม่น้ายม เขตอ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอ
บึ ง นาราง และอ้ า เภอโพทะเล มี ค ลองใหญ่ รั บ น้้ า ไหลลงสู่ แ ม่ น้ า ยม ๑๐ คลอง มี ฝ ายยางกั ก เก็ บ น้้ า
ที่อ้าเภอสามง่าม และอ้าเภอโพทะเล ๓ ฝาย ได้แก่ ฝายยางสามง่าม , ฝายยางพญาวัง และฝายยางพิจิตร
มีความจุของน้้ าและที่ใช้งานได้ ๗๔,๗๗๒,๐๐๐ ลู กบาศก์เมตร ไหลผ่ านจังหวัดพิจิตรรวมระยะทาง ๑๒๔
กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากแม่น้ายมตอนบนเขตจังหวัดพิษณุโลกมีขนาดใหญ่ (ความจุประมาณ ๕๐๐ ลบ.ม./
วินาที) แต่ในเขตจังหวัดพิจิตรจะมีขนาดเล็ก (ความจุประมาณ ๔๐๐ ลบ.ม./วินาที) อีกทั้งสภาพแม่น้ายม
ในปัจจุบันมีสภาพรก และมีการรุกล้้าเขตทางน้้าไหลอีกด้วย
๒) น้้าหลากจากแม่น้าน่าน ซึ่งไหลมาจากทางตอนบนเขตจังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณมาก
ล้ น ตลิ่ ง (ความจุ ป ระมาณ ๑,๔๐๐ ลบ.ม./วิน าที) ท่ ว มพื้ นที่ ลุ่ ม ต่้าริ มแม่น้ าน่า น โดยเฉพาะฝั่ งตะวัน ออก
ของแม่น้าน่าน เขตอ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอตะพานหิน และอ้าเภอบางมูลนาก มีคลองใหญ่รับน้้าไหลลงสู่แม่น้า
น่าน ๑๑ คลอง ซึ่งสาเหตุนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มน้้าน่านตอนกลาง โดยมีท่อระบายน้้าและ
ประตูระบายน้้า กระจายอยู่ทั้ง ๓ อ้าเภอ ได้แก่ ทรบ.คลองท่าหลวง , ทรบ.บ้านบุ่ง , ทรบ.คลองน้้าโจน , ทรบ.
คลองห้วยเกตุ , ทรบ.คลองสินเธาว์ , ทรบ.คลองหอไกร , ทรบ.คลองบุษบงค์เหนือ และ ทรบ.คลองบุษบงค์ใต้
มีความจุของน้้าที่ใช้งานได้ ๖,๒๗๑,๐๐๑ ลูกบาศก์เมตร และ ปตร.คลองตัน , ปตร.บางไผ่ มีความจุของน้้าและ
ที่ใช้งานได้ ๙๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร รวมระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร
๓) น้้าหลากจากเขตจังหวัดก้าแพงเพชร สาเหตุเกิดจากน้้าฝนที่ตกในเขตพื้นที่จังหวัด
ก้าแพงเพชร ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิงและเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร น้้าฝนทั้งหมดจะไหลมาตามคลองสาขา
ต่าง ๆ และมารวมกัน ในเขตที่ลุ่ มต่้าอ้าเภอวชิรบารมี อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอบึงนาราง และอ้าเภอ
โพทะเล ซึ่งจะมีน้าท่วมขับในพื้นที่อ้าเภอโพทะเลเป็นเวลานาน หากระดับน้้าในแม่น้ายมต่้าก็สามารถระบายได้
แต่ ถ้ า ระดั บ น้้ า ในแม่ น้ า ยมสู ง ก็ จ ะท่ ว มขั ง พื้ น ที่ ลุ่ ม ต่้ า ริ ม แม่ น้ า ยมฝั่ ง ตะวั น ตก เป็ น เวลานาน เนื่ อ งจาก
อ้าเภอโพทะเลเป็นจุดรวมของแม่น้ายมและแม่น้าน่าน ก่อนจะเข้าสู่อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่
น้้าท่วมซ้้าซากประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่
๔) น้้าหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ เขตพื้นที่อ้าเภอเนินมะปราง อ้าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโ ลก อ้าเภอวังโปุ ง อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก และบริเวณดังกล่ าว
เป็น ที่ล าดชัน ปริมาณน้้าหลากจะไหลมาจากคลองสาขาต่าง ๆ และไหลมารวมกันในเขตอ้าเภอสากเหล็ ก
อ้าเภอวังทรายพูน อ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอดงเจริญ ก่อนที่จะไหลมารวมกันบริเวณที่ลุ่มต่้าซึ่งเป็นพื้นที่น้าท่วม
ซ้้าซากบริเวณริมฝั่งแม่น้าน่านฝั่งตะวันออกเขตอ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอตะพานหิน และอ้าเภอบางมูลนาก
มีพื้นที่น้าท่วมซ้้าซากประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ ไร่
๑.๑.๒ พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ
พื้ นที่ น้ าท่ วมขั ง เป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ มต่้ าแม่ น้ ายมเอ่ อล้ น อยู่ ในพื้ นที่ เขตอ้ าเภอวิ ชรบารมี
อ้าเภอสามง่าม อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอบึงนาราง และอ้าเภอโพทะเล โดยมีเส้นทางน้้า ดังนี้
1) อ้า เภอวชิ ร บารมี จะรั บ น้ าจาก อ าเภอบางระก า จัง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ไหลมาตาม
คลองห้วยใหญ่ คลองห้วยน้อย และจากอาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร มีคลองผ่าน 3 เส้นทาง คือ
คลองห้วยใหญ่ คลองห้วยน้อย คลองห้วยบึง มาบรรจบกันที่ประตูน้าคลองวังพะยอม ตาบลวังโมก น้าจะไหลไป
รวมกันที่ตาบลบ้านนา

-๔2) อ้าเภอสามง่าม มี 3 ตาบล ที่มีพื้นที่อยู่ติดริมแม่น้ายม ได้แก่
2.1 ตาบลกาแพงดิน ตาบลสามง่าม ตาบลรังนก ตาบลกาแพงดินมีคลองที่รับ
น้ามาจากลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร และอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคลอง 4 คลอง ดังนี้
- คลองไอ้ด้วน รับน้าจากตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
- คลองพันจอ รับน้าจากหนองหลุม วังโมก ซึ่งเชื่อมต่อกับจังหวัดกาแพงเพชร
- คลองระมาน รับน้าจากหนองหลุม
- คลองวังเย็น รับน้าจากอาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร
น้าทั้ง 4 คลอง น้าจะไหลมารวมกันที่ประตูน้าตาบลกาแพงเพชรดิน 3 แห่ ง คือ
1)ประตูคลองได้อ้วน 2)ประตูคลองพันจอ 3)ประตูคลองวังเย็น
ลักษณะที่เกิด เมื่อแม่น้ายมมีน้าปริมาณมาก ประตูน้าทั้ง 3 แห่ง จะปิดเพื่อไม่ให้น้า
ดันขึ้นมา เมื่อน้าทั้ง 4 คลอง ไหลมารวมกันไม่มีทางระบายน้าก็จะทาให้น้าท่วมตาบลกาแพงดิน
2.2 ต าบลสามง่า ม มีค ลองไหลผ่ าน 3 แห่ ง 1) คลองหนองงู 2) คลองบ้า นนา
3) คลองบ้ านไร่ มวลน้ าจะไหลลงมาที่ประตูคลองไดหนองรี ตาบลสามง่าม และน้าจากตาบลกาแพงดิ น
ตาบลสามง่าม จะไหลบ่าต่อไปที่ ตาบลรังนก ตามคลองรังนก น้าจึงท่วมเป็นประจา
2.3 เขตชุมชนที่ต้องปูองกัน คือ ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ายมในตลาดตาบลสามง่ามถ้าน้า
สูงก็จะเอ่อล้นไหลท่วมตลาด
3) อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จุดที่เป็นปัญหาคือพื้นที่ลุ่มน้ายม ประกอบด้วยตาบลวังจิก
ตาบลไผ่ท่าโพธิ์ ตาบลโพธิ์ประทับช้าง เมื่อน้ายมสูงขึ้นจะเอ่อท่วมพื้นที่ทั้ง 3 ตาบล ตาบลวังจิกเป็นตาบลต่าสุด
ซึ่งเป็นตาบลที่รับน้ามาจากตาบลรังนก อีกส่วนหนึ่ง
4) อ้าเภอบึงนาราง จะรับน้ าจากแม่น้ายมล้นตลิ่ง และน้าฝนที่ตกในจังหวัดกาแพงเพชร
ไหลมาทางอ าเภอบึ งสามั คคี ผ่ านมาที่ต าบลวัง ทอง ตาบลห้ ว ยแห้ ว ลงทางคลองสะแวก คลองเขาสะบ้ า
คลองห้วยผักหวาน แล้วลงแม่น้ายม
5) อ้ า เภอโพทะเล เป็ น อ าเภอที่ แ ม่ น้ ายมไหลผ่ า นกลาง ถ้ า น้ ามี ป ริ ม าณมากจะมี
ผลกระทบกับ 5 ตาบล คือ ตาบลท้ายน้า,โพทะเล,บ้านน้อย,บางคลาน,ท่านั่ง
- ทางด้านใต้และฝั่งตะวันออกของอาเภอโพทะเล จะได้รับผลกระทบจากแม่น้าน่าน
ซึ่งไหลผ่านทางอาเภอบางมูลนากเอ่อล้น
- ทางด้านตะวันตกของอาเภอโพทะเล ตาบลทะนง,ท่าขมิ้น จะได้รับผลกระทบจาก
แม่น้าปิง
พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่้ า แม่ น้ า น่ า นเอ่ อ ล้ น อ้ า เภอเมื อ งพิ จิ ต ร อ้ า เภอตะพานหิ น อ้ า เภอ
บางมูลนาก โดยมีเส้นทางน้้า ดังนี้
1) อ้าเภอเมืองพิจิตร จะรับน้า 2 ทาง คือ
๑.๑ รั บ น้ าจากทางล าน้ าเข็ ก จะไหลผ่ า น หมู่ 1 บ้ า นท่ า เสา ต าบลปุ า มะคาบ
น้าจะเอ่อท่วมฝั่งด้านขวาของคลองท่าหลวงตลอดทั้งสาย ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน และน้าจะไหลบ่าไป 2 จุดคือ
จุดที่ ๑ ปากคลองชุมชนท่าหลวง ซึ่งอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร จุดที่ 2 คลองท่าหลวงจะมีคลองส่งน้า
ไหลลงในพื้นที่ตาบลบ้านบุ่ง ทั้ง 2 จุด
1.2 เป็นน้าหลากมาจากอาเภอสากเหล็ก และอาเภอวังทรายพูน จะไหลมาที่ตาบล
สายคาโห้ แล้วไหลลงมาตามคลองซอยสาขาและทุ่งนา มารวมกันที่ตาบลบ้านบุ่งซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้าจะได้รับ
ผลกระทบทั้งหมด

-๕2) อ้า เภอตะพานหิน ฝั่งแม่น้าน่าน มี 6 ตาบลที่ได้รับผลกระทบ คือ ตาบลวังหลุ ม
ตาบลหนองพะยอม ตาบลทุ่งโพธิ์ ตาบลดงตะขบ ตาบลงิ้วราย ตาบลไทรโรงโขน จะรับน้าจากเพชรบูรณ์ต่อจาก
อาเภอทับคล้อ ไหลเข้าอาเภอตะพานหิน ตรงประตูระบายน้าจะหลากเข้าท่วมวังหลุม ไปตาบลทุ่งโพธิ์ และรับ
น้ าจากต าบลท้ า ยทุ่ ง อ าเภอทั บ คล้ อ อี ก ทางหนึ่ ง และจากต าบลทุ่ ง โพธิ์ ไ ปต าบลดงตะขบ ซึ่ ง ดงตะขบ
มีประตูระบายน้า ตาบลบางไผ่ อาเภอบางมูลนาก ถ้าน้าแม่น้าน่านมาก มากปิดประตูน้าก็จะทาให้น้าท่วมขัง
ฝั่งตะวันออก ต่อจากอาเภอเมือง คือ ตาบลงิ้วราย รับน้าจากตาบลหนองพะยอม ซึ่งไหลมาจากวังหลุม ซึ่งไม่
สามารถระบายออกไปทางไหนได้
3) อ้าเภอบางมูลนาก รับน้ามาจาก 2 ทาง คือ 1. มาจากอาเภอทับคล้อ น้าจะไหล
มาทางคลองบุษบงค์ เข้าตาบลวังตะกู ลงมาที่ตาบลภูมิ บริเวณนี้จะมีวัดห้วยเขนเป็นที่ลุ่มต่า น้าจะท่วมทุกปี
ถ้าน้ าเอ่อล้ น คลองบุ ษ บงค์ น้ าก็ จ ะท่ว มวัด ห้ ว ยเขนทุ กปี 2. น้าจากตะพานหิ น จะมาจากตาบลล าประดา
ไหลมาที่ตาบลบางไผ่ และลงแม่น้ าน่ าน ซึ่งน้าไม่ส ามารถไหลลงแม่น้าน่านได้ทั้งหมด เนื่ องจากแม่น้าน่าน
สูงกว่า
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้้าป่าไหลหลาก
ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพิจิตร จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูง มีลาคลองธรรมชาติ
ที่เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลายสาย ซึ่งจะไหลผ่านพื้นที่นี้และไหลลงสู่แม่น้าน่านในที่สุด พื้นที่ดังกล่าวได้แก่
บางส่วนของอาเภอเมืองพิจิตร อาเภอสากเหล็ก อาเภอวังทรายพูน อาเภอทับคล้อ อาเภอตะพานหิน อาเภอบางมูลนาก
และอาเภอดงเจริญ โดยเส้นทางน้า ดังนี้
1) อ้าเภอสากเหล็ก น้าปุาไหลหลากมาจากเทือกเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกส่วนหนึ่ง
มาจากอาเภอเนินมะปราง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2) อ้าเภอวังทรายพูน รับน้ามาจากอาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อาเภอวังโปุง
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจากอาเภอสากเหล็ก โดยน้าจะไหลมารวมกันที่ตาบลท่ากระดาน แล้วลงไปรวมที่บ้านบุ่ง
อาเภอเมืองพิจิตร
๓) อ้าเภอวชิรบารมี จะรับน้าจาก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ไหลมาตามคลองห้วย
ใหญ่ คลองห้วยน้อย และจากอาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร มีคลองผ่าน 3 เส้นทาง คือคลองห้วยใหญ่
คลองห้วยน้อย คลองห้วยบึง มาบรรจบกันที่ประตูน้าคลองวังพะยอม ตาบลวังโมก น้าจะไหลไปรวมกันที่ตาบล
บ้านนา
4) อ้าเภอเมืองพิจิตร น้าหลากมาจากอาเภอสากเหล็ก และอาเภอวังทรายพูน จะไหล
มาที่ตาบลสายคาโห้ แล้วไหลลงมาตามคลองซอยและทุ่งนา จะมารวมกันที่ตาบลบ้านบุ่ง
๕) อ้าเภอทับคล้อ ได้รับน้ามาจากอาเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาทางคลองวังแดง
คลองร่องขอ ลงไปที่ประตูน้าคลองขุด
6) อ้า เภอดงเจริ ญ รั บน้ าจากตาบลรากแค อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบู รณ์ ลงมาที่
คลองเขาทราย บรรจบกันที่คลองบอระเพ็ด ผ่านตาบลวังงิ้ว วังงิ้วใต้ เข้าเขตตาบลห้วยพุก ซึ่งลาคลองมีความคด
เคี้ยว น้าจะไหลได้ช้า และจะไหลเข้าท่วมตาบลห้วยร่วม อาเภอดงเจริญ และตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
๑.๑.๓ สถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ย้อนหลัง ๓ ปี
ปี พ.ศ.
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๓
๑๐
๙๘
๘๕๑
๗.๔๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑๒
๕๐
๒๙๐ ๖,๖๘๕
๖๓,๘๓๐
๒๕๖๐
๑๒
๗๗
๕๗๔ ๘,๖๐๔
๑๓๖,๘๖๕

-๖๑.๒ สถานการณ์เฉพาะ ข้อมูลพื้นฐานปี ๒๕๖๑
(๑) ข้อมูลพื้นที่การเกษตร/ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
พื้นที่ปลูกพืชไร่
พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
พื้นที่ปลูกสวนผักไม้ดอกไม้ประดับ
ทรัพยากรป่าไม้
๑. ปุาสงวนแห่งชาติปุาเขาเจ็ดลูก ปุาเขาตะพานนาค และปุาเขาชะอม
๒. ปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาทราย และปุาเขาพระ
๓. วนอุทยานไชยบวร (ปุาสงวนแห่งชาติปุาหนองดง)
๔. สวนรุกขชาติกาญนกุมาร (เมืองเก่า)
๕. ปุาชุมชนท้องที่จังหวัดพิจิตร
- ปุาตาม พ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
- ปุาในที่สาธารณะประโยชน์ (นสล.)

จ้านวน (ไร่)
๑,๖๗๙,๙๖๖.๗๕
๖๒๐,๓๘๖.๕๐
๒๑๓,๑๖๕
๘๕,๗๙๓.๕๐
๑๗,๖๖๑.๖๕
๑,๑๕๐
๑,๘๗๕
๘๘๕
๓๖๕
๔,๘๖๑
๔๖๙

(๒) ข้อมูลพื้น ที่เ สี่ยงที่อาจได้รั บผลกระทบ ส าหรับพื้นที่ห มู่บ้าน/ชุมชน ที่เสี่ยงได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ตามผนวก แนบท้าย
พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร
๑. พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
๒. พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน
๓. พื้นที่เศรษฐกิจในเทศบาลเมืองบางมูลนาก
สถานที่ราชการ
๑. ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร
๒. ศูนย์ราชการอาเภอ ๑๒ อาเภอ
๓. โรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ๓๑๐ แห่ง
อาชีวะศึกษา ๖ แห่ง
๔. โรงพยาบาลภาครัฐ ๑๒ แห่ง
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
๑๐๙ แห่ง
นิคม/สถานประกอบอุตสาหกรรม
๑. นิคมอุตสาหกรรม ๑ แห่ง
๒. สถานประกอบอุตสาหกรรม ๗๒๐ แห่ง
วัด
๑. พระอารามหลวง ๒ วัด
๒. วัดราษฎร์ ๔๙๗ วัด
โบสถ์คริสต์
๙ แห่ง
มัสยิด
๑ แห่ง

-๗(๓) ระบบการกักเก็บน้้า แหล่งน้้าที่ส้าคัญ ปี ๒๕๖๑
ล้าดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ประเภทแหล่งน้้า
ทรบ.คลองท่าหลวง (คลองท่าหลวง)
ทรบ.บ้านบุ่ง (คลองไดชุมแสง)
ปตร.คลองคัน (คลองคัน)
ทรบ.คลองร่างกอกใหญ่ (คลองน้้าลัด)
ฝายยางสามง่าม (แม่น้ายม)
ทรบ.คลองน้้าโจน (คลองน้้าโจน)
ทรบ.คลองห้วยเกตุ (คลองห้วยเกตุ)
ทรบ.คลองสินเธาว์ (คลองสินเธาว์)
ทรบ.คลองหอไกร (คลองล้าประดา)
ทรบ.คลองบุษบงค์เหนือ (คลองบุษบงค์เหนือ)
ทรบ.คลองบุษบงค์ใต้ (คลองบุษบงค์ใต้)
ปตร.บางไผ่ (คลองห้วยหลัว)
ปตร.คลองบุษบงค์ (คลองบุษบงค์)
ปตร.วังงิ้ว (คลองบุษบงค์)
ฝายวังเรือน (คลองบอระเพ็ด)
ฝายยางพญาวัง (แม่น้ายม)
ฝายยางพิจิตร (แม่น้ายม)
รวม

จ้านวน
(แห่ง)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๗

ความจุ
ความจุที่ใช้งานได้
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
๕๙๑,๗๕๐
๕๙๑,๗๕๐
๑,๐๗๐,๖๒๕
๑,๐๗๐,๖๒๕
๒๐๕,๐๐๐
๒๐๕,๐๐๐
๑๗๔,๓๗๕
๑๗๔,๓๗๕
๒๑,๒๙๐,๔๐๐
๒๑,๒๙๐,๔๐๐
๑๘๕,๕๐๐
๑๘๕,๕๐๐
๘๐๓,๐๖๓
๘๐๓,๐๖๓
๑,๘๙๗,๕๐๐
๑,๘๙๗,๕๐๐
๑,๐๕๗,๕๐๐
๑,๐๕๗,๕๐๐
๕๗๖,๐๐๐
๕๗๖,๐๐๐
๘๙,๐๖๓
๘๙,๐๖๓
๗๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๕๘๑,๕๐๐
๕๘๑,๕๐๐
๗๒,๕๐๐
๗๒,๕๐๐
๖๗๗,๖๐๐
๖๗๗,๖๐๐
๑๙,๐๐๐,๘๐๐
๑๙,๐๐๐,๘๐๐
๓๔,๔๘๐,๘๐๐
๓๔,๔๘๐,๘๐๐
๘๓,๕๐๓,๙๗๕
๘๓,๕๐๓,๙๗๕

หมายเหตุ : เป็นอาคารชลประทานขนาดกลาง ที่เก็บน้าในลาคลองและแม่น้ายม
๒. ภารกิจ
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้ นในพื้นที่จังหวั ดพิจิตร กองอ้ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพิจิตร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร (ศบก.จ.พจ) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการจั ดการสาธารณภัย ในพื้น ที่ วางแผนและบูรณาการหน่ว ยงานต่ างๆ ให้ มีส่ ว นร่ว มในการปฏิบัติงาน
รับมือกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
รวมทั้งอ้านวยการและประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือน ฝุายทหาร ตลอดจน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ โดยให้หัวหน้า
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เป็นเลขานุการ จัดประชุมติดตามสถานการณ์ รวมถึงการ
บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ทุ ก วั น
เวลา ๑๐.๓๐ น. จนกว่า สถานการณ์ ภั ย จะคลี่ ค ลาย โดยน าเทคโนโลยี ระบบการประชุ มทางไกล VDO
CONFERENC ของกรมการปกครอง ผ่ านเครือข่าย www.meetingdopa.go.th มาใช้เป็นเครื่องมื อในการ
ติดต่อสื่อสารทางไกล ในการติดตามสถานการณ์ และบัญชาการเหตุการณ์เข้าถึงในระดับพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว
และมีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอทุกอ้าเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอ้านวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝุายพลเรือนและ
ฝุายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ
รวดเร็ว และทั่วถึง

-๘กองอ้ านวยการปู องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลและองค์การบริหารส่ วนต้าบลทุ กแห่ ง
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย
ทุกขั้นตอน ควบคุมและสั่งการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
๒.๑ การปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ส้าคัญของจังหวัด
กรณี ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ภั ย หรื อ เกิ ด ภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการปกปู อ งพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม พื้ น ที่ ก ารเกษตร และพื้ น ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
จากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
๑. ให้ ส้ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด พิ จิ ต ร , สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
จังหวัดพิจิตร , โครงการชลประทานพิจิตร , ศูนย์บริหารจัดการน้้าจังหวัดพิจิตร ติดตามสถานการณ์สภาวะ
อากาศ สถานการณ์น้า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ได้รับทราบสถานการณ์
ทุกระยะ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
๒. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ประชุม
วิเคราะห์ ป ระเมิน ความรุ น แรงของสถานการณ์ ทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ และบัญชาการเหตุการณ์
ตามสถานการณ์และความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
๒.๑ จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องมือ การจัดเตรียมกาลังคน โดยวางแผน
จั ดชุดเคลื่ อนที่เร็ ว โดยสนธิก าลั งจากทุกภาคส่ ว น ทั้งหน่ว ยพลเรือน ทหาร ตารวจ อาสาสมัคร ให้ ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย พร้อมทั้งการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทั้งข่ายหลักและข่าย
สารอง ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้า และเครื่องมื อเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ มใช้ ก ารได้ ทั น ที รวมถึ ง จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ค อยเฝู า ระวั ง ติ ด ตามสภาวะอากาศ และสถานการณ์ น้ า
อย่างใกล้ชิด
๒.๒ ส ารวจพื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบก่ อ นหากเกิ ด อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
ทั้งพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ายม แม่น้าน่าน และพื้นที่เสี่ยงจากน้าปุาไหลหลาก พร้อมทั้งสร้างแนวคันกั้นน้า และกาจัด
สิ่งกีดขวางทางน้า ขุดลอกทางระบาย โดยเฉพาะเศษดิน หิน เศษขยะ กิ่งไม้ และเศษปูนที่ตกค้างตามท่อระบาย
น้า ทางระบายน้า เพื่อให้สามารถระบายน้าลงสู่ทางระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงต่อความ
เสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่สาคัญของจังหวัดพิจิตร
๓. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยหลักในพื้นที่ จะต้องมอบหมายภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบในการปกปูองพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่การเกษตร และพื้นที่สาคัญของจังหวัด ที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นด้วยความชัดเจนและเป็นระบบ ดังนี้
๓.๑ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบการสร้างแนวคัน
กั้นน้า จัดเรียงกระสอบทราย กาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า ขุดลอกทางระบายน้า งานปูองกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เตรียมการด้านสุขอนามัย และการให้บริการ
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย
๓.๓ ส้านักงานปลัด เตรียมการด้านอาหาร น้าดื่ม และเตรียมการด้านศูนย์พักพิง
ชั่วคราว
๓.๔ กองคลัง เตรียมการด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการรับบริจาค
๓.๕ กองสวั ส ดิ ก ารและสั ง คม เตรี ย มการด้ า นการให้ ก ารสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยในพื้นที่

-๙๓.๖ กองวิชาการและแผนงาน เตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งเตือนประชาชน และรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่ ให้หน่วยเหนือ (อาเภอ และจังหวัด) ทราบทุกระยะ จนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัย
๓.๗ ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนภารกิจ
๒.๒ การปกป้องดูแล ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ดังนี้
๑. จัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ จากสถานีตารวจภูธร ๑๗ สถานี รักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. ควบคุมบังคับใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการก่อคดีอาชญากรรมในพื้นที่
๓. ปฏิบัติการด้านพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการส่งกลับ
๔. จัดระบบการจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
๕. จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย
ชุดสุนัขค้นหา เป็นต้น
๖. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ แก่สถานีตารวจภูธรในพื้นที่
และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดกาลังชุดปฏิบัติการประจาอาเภอ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้กับชุดปฏิบัติการและศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ที่ท้าการปกครองจังหวัด และที่ท้าการปกครองอ้าเภอ มีหน้าที่ ดังนี้
ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน จัดกาลังฝุายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) , อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และให้มีการให้บริการประชาชนในพื้นที่
ประสบอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามสถานการณ์และความรุนแรงของภัย
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ ดังนี้
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร (อสม.) จากโรงพยาบาลประจาอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
ประสบภัยให้บริการด้านสุขอนามัย ให้การตรวจรักษาผู้ปุวยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์ระบบสายด่วนฉุกเฉิน ๑๖๖๙ กรณีมีผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินผู้ปุวยในพื้นที่ประสบภัย การส่งตัวเข้ารับ
การรักษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับช่วงสภาวะปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ ดังนี้
๑. สนั บสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไฟฟูาส่องสว่าง การจัดอุปกรณ์ส่องสว่างส ารอง
เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกาลังคน เพื่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟูาส่องสว่าง ตลอดระยะเวลาของการ
เกิดภัย โดยพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ๒๔ ชั่วโมง
๒. ปรับปรุ งฟื้นฟูระบบไฟฟูา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภ าพทั้งก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย

-๑๐การประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ ดังนี้
๑. สนั บสนุน น้ าอุปโภค บริโ ภคในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนผู้ ประสบภัยมีน้าอุปโภค
บริโภค ในช่วงที่เกิดภัย
๒. ปรับปรุงฟื้นฟูระบบประปา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนรถบรรทุกน้าอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค บริโภค ในช่วงที่เกิดภัย
๒. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่
องค์กรเอกชน สามคม มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ และภาคเอกชนในพื้น ที่จังหวัดพิจิตร
มีหน้าที่ สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้กับ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ตามที่ได้รับการร้องขอ
๒.๓ การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่
โครงการชลประทานพิจิตร , ศูนย์บริหารจัดการน้้าจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ติดตามสถานการณ์น้ าทุกระยะ วางแผนการบริห ารจัดการน้ าในพื้น ที่ และแจ้งเตือ น
ให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับปัญหาอุทกภัย
๒. บริหารจัดการน้า ควบคุมการระบายน้า การผันน้าตามแหล่งน้า ลาคลองสาขาต่าง ๆ ฝาย
ประตูระบายน้าให้มีความสมดุล เฝูาระวัง และตรวจสอบปริมาณน้าจากแม่น้ายม , แม่น้าน่าน , น้าจากจังหวัด
กาแพงเพชร และน้าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ อย่างต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อการปูองกันและลดผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
๓. จัดเตรียมกาลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้า ยานพาหนะ พร้อมให้การสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. จัดทาสรุ ปรายงานสถานการณ์น้า การบริห ารจัดการน้าในพื้นที่ เสนอให้ ผู้ อานวยการ
จังหวัดทราบ ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะยุติ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ ดังนี้
๑. สนับสนุนภารกิจงานด้านการบริหารจัดการน้าของจังหวัด ร่วมกับอาเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการลดผลกระทบจากอุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการ
ผังเมือง เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมือง
๒. วางแผนการปูองกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านผังเมืองต่าง ๆ รวมทั้ง
การซ่อมสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบ
๓. สนั บ สนุ น ก้ า ลั ง คน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ยานพาหนะ พร้ อ มให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตามที่ได้รับการร้องขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ สถานการณ์น้า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิเช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
โซเชียวมีเดีย Line ฯลฯ ให้ได้รั บทราบสถานการณ์ทุกระยะ เพื่อให้ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที

-๑๑๒. จัดเตรียมกาลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทั้งข่ายหลักและข่ายสารอง
ยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้า และเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ให้
พร้อมใช้การได้ทันที และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓. สารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่และ
อาสาสมัคร จิตอาสา กาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า ขุดลอกทางระบายน้า ตามท่อระบายน้า ทางระบายน้า เพื่อให้
สามารถระบายน้าลงสู่ทางระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. บู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น กับ โครงการชลประทานพิจิ ต ร ในการบริ ห ารจัด การน้ า
ควบคุมการระบายน้ า การผัน น้ าตามแหล่ งน้า ล าคลองสาขาต่าง ๆ ฝาย ประตูระบายน้าให้ มีความสมดุล
เฝูาระวังพื้นที่เสี่ยง และตรวจสอบปริมาณน้าที่จ ะเข้าท่วมพื้นที่ อย่างต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อการปูองกันและลด
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
๓. การปฏิบัติ
๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ
(๑) การด้าเนินการของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กอปภ.จ.
และสิ่งที่ต้องให้ กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ้าเภอ/เมือง/เทศบาล/อบต. น้าไป
ปฏิบัติ
เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตร กองอานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรทุกระดับ จะต้องเตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ไว้ให้พร้อม ดังนี้
กองอ านวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด พิ จิ ต ร กอปภ.จ.พิ จิ ต ร จั ด ตั้ ง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร (ศบก.จ.พจ) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
จั ง หวั ด วางแผนและบู ร ณาการหน่ ว ยงานต่ างๆ ให้ มีส่ ว นร่ว มในการปฏิบั ติง านรับ มื อกั บเหตุ ส าธารณภั ย
ที่เกิดขึ้น
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ ๑๒ ทุกอ้าเภอ จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการ
เหตุ การณ์ อ้าเภอ ขึ้น เพื่อเป็น ศูน ย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอ้านวยการและประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว
และทั่วถึง
กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล ๑๐๑ แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย
ทุกขั้นตอน ควบคุมและสั่งการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สิ่งที่กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอ้าเภอ/เมือง/เทศบาล/อบต.
จะต้องน้าไปปฏิบัติ
๑. ด าเนินการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภั ยในเขตพื้ นที่ รับผิ ดชอบ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยให้ผู้อ้านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้น เข้าด้าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว

-๑๒๒. ตั้ง งบประมาณรองรับ การปู องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในเขตพื้นที่ ของตน เพื่ อใช้
ดาเนินการทั้งในระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดื อดร้ อนที่เ กิ ดขึ้ น เฉพาะหน้ าและระยะยาว การอพยพ การจัด ตั้ งศู นย์ พั กพิ งชั่ ว คราว
การสงเคราะห์ ช่ว ยเหลือผู้ป ระสบภัย การสาธารณสุ ข การสื่อสาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น
๓. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ สถานการณ์น้า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งเตือน
ประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง ให้ ไ ด้ รั บ ทราบสถานการณ์ ทุ ก ระยะ เพื่ อ ให้ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อกั บ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที
๓. จัดเตรียมความพร้อมกาลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทั้งข่ายหลักและ
ข่ า ยส ารอง ยานพาหนะ เรื อ ท้ อ งแบน เครื่ อ งสู บ น้ า และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ไว้ให้พร้อมใช้การได้ทันที และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
พร้ อมทั้งจั ดให้ มีเครื่ องหมายสั ญญาณหรื อสิ่ งอื่นใดในการแจ้งให้ ป ระชาชนได้ท ราบถึงการเกิดหรือจะเกิ ด
สาธารณภัย
๔. ประสานการท างานร่ ว มกั บหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อง ทั้ง ในระดั บอ าเภอ จัง หวั ด องค์ ก ร
ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิอาสาสมัครต่าง ๆ กรณี จาเป็นต้องร้องขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ทั้งกาลังคน เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
๖. จัดทาสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือ เสนอให้
ผู้อานวยการอาเภอทราบทุกวัน จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะยุติ
(๒) ขั้นตอนการปฏิบัติที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมใน
พื้นที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง
ก. ช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการอพยพ)
ศูนย์ป ฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เป็น หน่วยหลักในการจัดการภัยในระดับต้น ซึ่งหากเกินขีดความสามารถ
ให้บู รณาการประสานหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องในระดับเหนือขึ้นไป ได้แก่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อ้า เภอ ,
กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร , หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) , ฝ่ายปกครอง , องค์กร
ภาคเอกชน , องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ สนับสนุนก้าลัง อุปกรณ์ด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เข้าให้ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ด้าเนินการปกปูองชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
เข้าควบคุมสถานการณ์ ค้นหาและกู้ภัย โดยพร้อมติดต่อประสานงาน และพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง
- ด้ านการอพยพ กรณีน้าท่วมที่พักอาศัยของผู้ ประสบอุทกภัย ไม่ส ามารถเข้าอยู่
อาศัยได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ (กองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร)
, ฝ่ า ยปกครอง , ก้ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น , อาสาสมั ค ร จิ ต อาสาในพื้ น ที่ จะเป็ น หน่ ว ยหลั ก ในการขนส่ ง
ล้ า เรี ย งผู้ ป ระสบภั ย สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ จ้ า เป็ น ออกจากพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ไปอยู่ ใ นที่ ป ลอดภั ย ซึ่ ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ได้ จั ด เตรี ย มศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวที่ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นความปลอดภั ย และระบบ
สาธารณูปโภคความจ้าเป็นพื้นฐาน ไว้ร องรับ โดยส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็น
หน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ้าเภอ ในการบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (ตาม ผนวก ก แนบท้าย) ดังนี้

-๑๓- อ้าเภอวชิรบารมี
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๒๓ แห่ง
- อ้าเภอสามง่าม
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๔๒ แห่ง
- อ้าเภอทับคล้อ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๓๐ แห่ง
- อ้าเภอบางมูลนาก
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๕๕ แห่ง
- อ้าเภอวังทรายพูน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๑๕ แห่ง
- อ้าเภอดงเจริญ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๔๓ แห่ง
- อ้าเภอสากเหล็ก
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๓๓ แห่ง
- อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๓๕ แห่ง
- อ้าเภอตะพานหิน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๕๒ แห่ง
- อ้าเภอเมืองพิจิตร
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๗๓ แห่ง
- อ้าเภอบึงนาราง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๒๘ แห่ง
- อ้าเภอโพทะเล
ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จ้านวน ๙๐ แห่ง
ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดมหาอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปี
ที่ผ่านมาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักอาศัย
ของตนเองได้ หรื อ ท้ า ที่ พั ก ชั่ ว คราวอาศั ย อยู่ อ าศั ย บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง โดยไม่ มี ก ารอพยพย้ า ยที่ อ ยู่ อ าศั ย
แต่อย่างใด
ข. ช่วงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านชีวิต ด้านการด้ารงชีพ
ด้านการรั กษาความสงบเรียบร้อย) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อ้า เภอ ,
กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร , หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) , ฝ่ายปกครอง , องค์กร
ภาคเอกชน , องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ ระดมอัตราก้าลัง อุปกรณ์ด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เข้าให้ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เต็มอัตราก้าลัง ด้าเนินการปกปูองชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ ป ระสบภั ย เข้ า ควบคุ ม สถานการณ์ ค้ น หาและกู้ ภั ย โดย ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
โรงพยาบาลประจ้าจังหวัด อ้าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่อผู้ประสบภั ยด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
สากล
- การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการด้ า รงชี พ เมื่ อ เกิ ด อุ ท กภั ย ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ผู้ประสบภัย จ้าเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านความจ้าเป็นพื้นฐาน (ด้านการด้ารงชีพ) ด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เป็นล้าดับแรก โดยจังหวัดพิจิตร มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
๑. อาหาร น้้าดื่ม เครื่องนุ่มห่ม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นหน่ว ยงานแรก ในการเข้าพื้นที่ประสบภัย
ส้ารวจความต้องการด้านอาหาร น้้าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ของผู้ประสบภัย และจัดหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
อย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด
- ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร จะเป็นหน่วยสนับสนุน
สิ่งของส้ารองจ่าย เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยตามที่ได้รับการร้องขอในระดับพื้นที่
- ส้ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ และ เหล่ ากาชาดจั งหวั ดพิ จิ ตร
จะเป็นหน่วยประสานมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่าง ๆ ในการเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึงการรับ
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ ตามความจ้าเป็น

-๑๔๒. การรักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยของผู้ประสบภัย
ส้า นั กงานสาธารณสุ ข จัง หวัด พิ จิต ร โรงพยาบาลประจ้า จั งหวั ด อ้ า เภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล เป็นหน่วยหลักในการจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับพื้นที่ โดยการจัดทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร อสม. และสมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.เทศบาล
ต้าบล/องค์การบริหารส่วนต้าบล , หน่วยทหารในพื้นที่ (กองก้าลังรักษาความสงบ) เป็นผู้อ้านวยความสะดวก
ในการลงพื้น ที่ให้การตรวจรักษาผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง โดยมีระบบสายด่วนฉุกเฉิน ๑๖๖๙ กรณีเจ็บปุว ย
ฉุ ก เฉิ น ผู้ ปุ ว ยในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ส่ ง ตั ว เข้ า ท้ า การรั ก ษาด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับช่วงสภาวะปกติ
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ จากสถานีตารวจภูธร ๑๗ สถานี ตรวจตรา รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะการปูองกัน
ปัญหาอาชญากรรม และการโจรกรรมสิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งของมีค่าในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. บังคับใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการก่อคดีอาชญากรรม และการโจรกรรมสิ่งของ
เครื่องใช้ในพื้นที่
๓. จัดระบบการจราจร และอานวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
๔. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ตามที่ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุน
หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จั ด ก าลั ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประจ าอ าเภอ ตรวจตรา รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้กับชุดปฏิบัติการและ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ตามที่ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุน
ที่ท้าการปกครองจังหวัด และที่ท้าการปกครองอ้าเภอ มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จั ด ก าลั ง ฝุ า ยปกครอง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ,
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. จัดชุดปฏิบัติการอ้านวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชนบริเวณจุดที่มีน้าท่วมขังสูง
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ผู้ประสบภัยเกิดความอุ่นใจ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. สนั บ สนุ น ก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และยานพาหนะ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย ตามสถานการณ์และความรุนแรงของภัย
ค. ช่วงระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง (การให้ความช่วยเหลือด้านการด้ารงชีพ ด้านการ
บริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย)
การให้ความช่วยเหลือด้านการด้ารงชีพ
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส้ารวจความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย เช่น ความต้องการช่วยเหลือด้านอาหาร น้้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการก้าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง ไฟฟูาส่องสว่าง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือให้เพียงพอและทั่วถึง ซึ่งหากเกินขีดความสามารถให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยเร่งด่วนต่อไป

-๑๕๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร ตะพานหิน และบางมูลนาก มีหน้าที่ในการผลิตและ
สนั บ สนุ น น้ าอุ ป โภค บริ โ ภค ให้ กั บ พื้ น ที่ ป ระสบภั ย เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ ป ระสบภั ย มี น้ าอุ ป โภค บริ โ ภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ไฟฟูาส่องสว่าง การจัดอุปกรณ์ส่องสว่างสารองเพื่อใช้ในพื้นที่ประสพภัยในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนกาลังคน
เพื่อบริการแก้ไขปัญหาไฟฟูาส่องสว่าง ตลอดระยะเวลาของการเกิดภัย โดยพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ๒๔ ชั่วโมง
๔. ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พิ จิ ต ร โรงพยาบาลประจ้ า จั ง หวั ด อ้ า เภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล มีหน้าที่ในการจัดระบบการรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก้าจัด
สิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ สนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร (อสม.) ปฏิบัติงานในพื้นที่
ประสบภัยให้บริการรักษาพยาบาลสุขอนามัยและการก้าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ การตรวจ
รักษาผู้ปุวยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง นาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มาใช้ในทุกพื้นที่
ซึ่งหากมีผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย ใด การส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาจะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับช่วงสภาวะปกติ
การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พิจิตร เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยจะต้องมีมาตรฐานการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้
๑. มีความพร้อมของระบบไฟฟูา ระบบน้้า ระบบอาหาร ระบบสุขาภิบาล ระบบดูแลสุขภาพ
และปูองกันโรค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสื่อสาร ระบบการขนส่งล้าเลียง
๒. มีการดูแลด้านความปลอดภัยของศูนย์พักพิงชั่วคราวในทุก ๆ ด้าน
๓. มีการจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร น้้าดื่ม เครื่องนุ่งห่ม สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ให้มี
ความสะดวก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔. มีการจัดระบบรักษาพยาบาลและการควบคุมปูองกันโรค อย่างทั่วถึง
๕. มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสุภาพจิตร่วมกันเพื่อท้าให้ผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีสุขภาพจิตดี
มาตรฐานศูนย์พักพิง (องค์การสหประชาชาติ)
รายการ
จ้านวน/ประชากร
๑:๒๐
ส้วม
๕-๕๑ เมตร
ระยะทางจากส้วมถึงที่พัก
๑:๑๐๐
เจ้าหน้าที่หลัก
๔:๑๐๐
อาสาสมัครช่วยเหลือ
๑๕-๒๐ ลิตร/คน/วัน
น้้าส่วนตัว
๒๐-๓๐ ลิตร/คน/วัน
น้้าส้าหรับครัวในศูนย์
๔๐-๖๐ ลิตร/คน/วัน
น้้าส้าหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล
๒๑๐๐Kcal/คน/วัน
อาหาร
๓.๕ ตารางเมตร/คน
พื้นที่
๓๐ ตารางเมตร/คน
ขนาดพื้นที่ศูนย์

-๑๖๓.๒ การเตรียมความพร้อม
๓.๒.๑ การเตรียมความพร้อมก้าลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กรการกุศล และภาค
ประชาชน การติดตามสถานการณ์
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ได้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มก าลั ง พล เจ้ า หน้ า ที่ เครื่ อ งจั ก รกลสาธารณภั ย
ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ/องค์กร
การกุศล และภาคประชาชน พร้อมรับการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
๑. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดพิจิตร ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย
ในเรื่องจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นรากฐาน (Community Based Disaster Risk Management :
CBDRM) เพื่ อ ให้ ร าษฎรในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย สามารถจั ด การภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) คือ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงศักยภาพของ
ชุมชนและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด้าเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยงภัย ปูองกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟื้นฟูส ภาพความเสี ยหาย
ให้กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไปแล้ว จ้านวน ๔ รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 ดาเนินการฝึกอบรม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหลั ว
หมู่ที่ 6 และบ้านสามแยก หมู่ที่ 7 ตาบลลาประดา อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
- รุ่นที่ 2 ดาเนินการฝึกอบรม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยเรียงเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านวังอีแร้ง
หมู่ที่ 4 และบ้านวังขอนซุง หมู่ที่ 9 ตาบลวังตะกู อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
- รุ่นที่ 3 ดาเนินการฝึกอบรม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสายคาโห้ หมู่ที่ 1 บ้านน้อย หมู่ที่ 2
และบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตาบลสายคาโห้ อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
- รุ่นที่ 4 ดาเนินการฝึกอบรม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุ่งมะกรูด หมู่ที่ 3 บ้านวังโม่ง หมู่ที่ 11
และบ้านหนองยางเหนือ หมู่ที่ 13 ตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
๒. จัดฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย) ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เพื่อเตรียมความ
พร้อม ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อาเภอ ให้มีความพร้อมจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย อย่างเป็นระบบ ขึ้น เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๓. จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อม
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หรือตามที่ได้รับการร้องขอรับการสนับสนุน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนี้
- รถเครน
จานวน ๑ คัน
- รถบรรทุกน้า ขนาด ๖๐๐๐ ลิตร
จานวน ๒ คัน
- เรือท้องแบน ขนาด ๘ – ๑๒ ที่นั่ง
จานวน ๑๐ ลา
- เครื่องยนต์เรือหางยาว
จานวน ๗ เครื่อง
- เครื่องยนต์เรือหางจุ่ม
จานวน ๑ เครื่อง
- สุขาเคลื่อนที่
จานวน ๒๐ หลัง

-๑๗๔. จัดทาบัญชีอุปกรณ์/เครื่องมือด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของส่วนราชการอื่น
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และภาคีเครื อข่ายที่ เกี่ยวข้ อง รองรับการประสานขอรับการสนับสนุ น กรณี
เกินขีดความสามารถการให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่ ดังนี้
- รถบรรทุกขนาดเล็กแบบ ๒ ที่นั่ง (Double cab) จานวน ๒๔ คัน
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- รถพยาบาล
จานวน ๕๗ คัน
- รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์
จานวน ๒๗ คัน
- รถยนต์บรรทุกน้า
จานวน ๘๔ คัน
- รถดับเพลิง
จานวน ๒๖ คัน
- รถขุดไฮโดรลิคแบบมาตรฐาน
จานวน ๓๐ คัน
- เครื่องสูบน้าทุกชนิด
จานวน ๘๐ เครื่อง
- เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
จานวน ๒๒ ลา
- เลื่อยโซ่ยนต์
จานวน ๑๘ เครื่อง
(ตาม ผนวก ข แนบท้าย)
๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
1. ขุดลอกบึงสีไฟ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะสามารถระบาย
น้ าจากแม่ น้ าน่ านลงสู่ บึ ง สี ไ ฟเพื่ อใช้ เป็ นแก้ มลิ งรั บ น้า และการผั นน้ าจากแม่ น้าน่า นกรณีเ กิ ดภาวะวิก ฤต
ลดปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากแม่น้าน่านได้อีกทางหนึ่ง
๒. ขุดลอกฟื้นฟูแม่น้าพิจิตร ความยาวประมาณ ๑๒๗ กิโลเมตร เพื่อให้ส ามารถเป็นพื้นที่
รองรับการระบายน้าจากแม่น้าน่าน และรองรับการผันน้าจากลาคลองสาขาอื่น ๆ ผ่านแม่น้าพิจิตร เพื่อลด
ผลกระทบจากปริมาณน้าที่จะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร อ้าเภอเมืองพิจิตร อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอ
ตะพานหิน และอ้าเภอโพทะเล
๓. ในทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด้าเนินงานตามนโยบาย “สังคมเราเราต้องดูแล” ของจังหวัดพิจิตร
ด้านการการปูองกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา การฟื้นฟูแม่น้า ล้าคลองต่าง ๆ รวมถึงการก้าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งกีดขวางทางน้้า เพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้ง และรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุล
ตามธรรมชาติ
การติดตามสถานการณ์
๑. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสภาพอากาศ รายงาน
ผู้อานวยการจังหวัดทราบทุกวัน จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะยุติ
๒. โครงการชลประทานพิจิตร , ศูนย์บริหารจัดการน้้าจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานหลัก
ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ายม น้าน่าน และสถานการณ์น้าปุาไหลหลาก รายงานผู้อานวยการจังหวัดทราบ
ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะยุติ
๓. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร อ้าเภอ และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในระดั บ พื้ น ที่ ใ นการติ ด ตามสถานการณ์ ส ภาวะอากาศ สถานการณ์ น้ า
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ได้รับทราบสถานการณ์ทุกระยะ เพื่อให้สามารถ
เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
๓.๒.๒ การแจ้งเตือนภัย ให้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช่องทางการแจ้งเตือน และ
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

-๑๘จังหวัดพิจิตร โดยส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานงานกับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร , โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร , ศูนย์บริหาร
จัดการน้าจังหวัดพิจิตร , สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร และประชาสัมพันธ์จังหวัด
พิจิ ตร เฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่ว โมง และแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีส ถานการณ์ ไม่ต้่ากว่า
๗๒ ชั่วโมง ก่อนเกิดภัย ผ่านสื่อทุกช่องทาง อาทิเช่น สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดพิจิตร , สถานีวิทยุชุมชน ,
สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ , วิ ท ยุ ชุ ม ชน , หอกระจายข่ า วหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน , เสี ย งตามสาย และการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผ่านสื่อ โซเชียลมีเดีย Line แจ้งเตือนภัยจังหวัดพิจิตร เป็นต้น
ก. ระดับการแจ้งเตือนภัย (๕ ระดับ ตามแผน ปภ.ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘) การมอบหมาย
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบทาหน้ าที่ ในการแจ้ งเตือ นภั ยระดั บจั งหวัด อ าเภอ และองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
และระบบสื่อสารที่ช่วยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย และการส่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ
หน่วยงานและประชาชน ดังนี้
ระดับของระบบเตือนภัย มี ๕ ระดับ มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
สีแดง

หมายถึง สถานการณ์อ ยู่ในภาวะอัน ตรายสู งสุ ด ให้ อาศั ยอยู่ แต่ใ นสถานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อสั่งการ

สีส้ม

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก้าลังด้าเนินการ
ควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่
ก้าหนด

สีเหลือง

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะ
รุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้า

สีน้าเงิน

หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดทุก ๆ ๒๔ ชั่วโมง

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนภัย
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร , โครงการชลประทานพิจิตร , ศูนย์บริหารจัดการน้้า
จังหวัดพิจิตร , ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย
โดยแจ้ งเตือนไปยัง ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิจิตร , ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหรือกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กองอ้านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ กองอ้านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพื่อแจ้งเตือนภัย ล่ว งหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ เฝู าระวัง
และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสามารถอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ และให้กองอ้านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยประเมินสถานการณ์จากระดับความรุนแรงของภัยและ
ด้าเนินการแจ้งเตือนภัย ต่อไป

-๑๙ข. กระบวนการแจ้งเตือนภัย (๔ กระบวนการ ตามแผน ปภ.ชาติ พ.ศ.๒๕๕๘)
กาหนดส่ ว นราชการในพื้น ที่ รั บ ผิ ดชอบแต่ล ะกระบวนการรวมถึงการส่ งต่อข้อมูล และสร้างการรับรู้ ทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง รวมถึงการกระจายข่าวสารการแจ้งเตือนไปยังชุมชน หมู่บ้าน ตาบล ผ่านหอกระจายข่าว
รถกระจายเสียง , สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น โซเชียลมีเดีย Facebook , Line
กระบวนการแจ้งเตือนภัย
๑. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
กองอ้ า นวยการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ภั ย เพื่ อ แจ้ ง เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า
แก่ผู้ ที่คาดว่าจะได้รั บผลกระทบให้ เฝูาระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และพิจารณาเคลื่อนย้ายไปสู่
ที่ปลอดภัยได้ ดังนี้
๑.๑ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร ท้าหน้าที่เฝูาระวังและแจ้งเตือนสภาวะอากาศ
๑.๒ โครงการชลประทานพิจิตร , ศูนย์บริหารจัดการน้้าจังหวัดพิจิตร ท้าหน้าที่
เฝูาระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์น้า
๑.๓ จังหวัดพิจิ ตร โดย ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และ
ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร , โครงการ
ชลประทานพิจิตร , ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดพิจิตร เพื่อแจ้งเตือนไปสู่พื้นที่ ดังนี้
๑.๓.๑ อ้าเภอ ท้าหน้าที่แจ้งเตือนภัย ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อ้าเภอ อาทิเช่น เครือข่ายระบบสื่อสาร , สื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน , สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
จั งหวัดพิจิ ตร , สถานี วิทยุ ชุมชน , วิทยุ ชุมชน , หอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน , เสี ยงตามสาย และการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผ่านสื่อ โซเชียลมีเดีย Facebook , Line เป็นต้น
๑.๓.๒ ผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และเครือข่าย
เฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับท้องถิ่นที่ท้าหน้าที่ เฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสาร
หรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน
โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก้าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ้าหมู่บ้านหรือต้าบล
๓.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
การจัดการสาธารณภัยระดับ 1
(1) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
เมื่ อ เกิ ด หรื อคาดว่ าจะเกิ ด อุ ท กภั ย ขึ้ น ในพื้ นที่ ให้ กองอ านวยการปู องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน ควบคุมและสั่งการจนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ
กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลาพัง ให้ขอรับ
การสนับสนุนจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ

-๒๐(2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ (ศบก.อ.)
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ให้กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอทุกอาเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัด พิจิตร จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้า เภอ ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งอานวยการและประสาน
การปฏิบั ติระหว่ างหน่ วยงานต่างๆ ทั้งฝุ ายพลเรือนและฝุ ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีโครงสร้าง ดังนี้
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ
ผู้อ้านวยการอ้าเภอ
(นายอ้าเภอ)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ส่วนอ้านวยการ

ส่วนสนับสนุน

-๒๐การจัดการสาธารณภัยระดับ ๒
(1) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร (ศบก.จ.พิจิตร)
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการระดมสรรพก าลั ง
และทรัพยากรในการจั ดการสาธารณภัยจากส่ วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แก่
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมทั้งอานวยการและประสานการเผชิญเหตุ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหาร ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณ
กุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
กรณี เมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) จะแปรสภาพเป็น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดพิจิตร
ทันที
(2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดพิจิตร
เมื่อผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ยกระดับ การจั ดการสาธารณภัย ของจั งหวัดพิ จิตร เป็ นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรื อ
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร (ศบก.จ.พิจิตร) แปรสภาพ
เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดพิจิตร ของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ให้ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามการบั ญ ชาการจากกองบั ญ ชาการปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ

-๒๑โดยรับผิดชอบอานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรเพื่อการจัดการ
สาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายพลเรือนและฝุายทหารตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีโครงการการจัดการสาธารณภัย ในภาวะฉุกเฉิน
ดังนี้
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์
ส่วนหน้าจังหวัดพิจิตร
(กรณีการจัดการสาธารณภัย
ระดับ ๓-4)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร (ศบก.จ.พิจิตร)
( การจัดการสาธารณภัย ระดับ ๒)
แปรสภาพ เมื่อ ผบปภ.ช./นรม.
ตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 - 4

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ้าเภอ (ศบก.อ)
ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉินท้องถิ่น

ทม.

ทต.

อบต.

โครงสร้างการจัดการสาธารณภัย ระดับ ๒ จังหวัดพิจิตร
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร
(การจัดการสาธารณภัย ระดับ 2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
(ผู้อ้านวยการจังหวัด)
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
(ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร)

ส่วนปฏิบัติการ (รอง ผวจ.๒)

พื้นที่ ก.
(น้ายม)

พื้นที่ ข.
(น้าน่าน)

- อ.สามง่าม
- อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อ.โพทะเล
- อ.บึงนาราง

- อ.เมืองฯ
- อ.ตะพานหิน
- อ.บางมูลนาก

พื้นที่ ค.
(น้าเทือกเขา
เพชรบูรณ์)
- อ.สากเหล็ก
- อ.วังทรายพูน
- อ.ทับคล้อ
- อ.ดงเจริญ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
(ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร)

ส่วนอ้านวยการ (รอง ผวจ.๑)

พื้นที่ ง.
(น้าจาก จ.
กาแพงเพชร)
- อ.บึงนาราง
- อ.วชิรบารมี
- อ.โพทะเล

- งานวิเคราะห์สถานการณ์
และติดตามสถานการณ์
- งานแจ้งเตือนภัย
- งานธุรการ/เลขานุการ
- งานวางแผน
- งานประสานข้อมูล
- ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน (รอง ผอ.กอรมน.ทหาร)

- งานสื่อสาร
- งานเสบียง
- งานศูนย์พักพิงชั่วคราว
- งานรักษาพยาบาล
- งานรับบริจาค
- งานการเงิน บัญชี
- งานสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา
- งานพลังงาน
- งานการฟื้นฟูและชุมชน
- งานระเบียบ กฎหมาย
- ฯลฯ

 ส่วนปฏิบัติการ จ้าเป็นต้องแบ่งพื้นที่การปฏิบัติออกเป็น ๔ ส่วน เนื่องจากแต่ละพื้นที่อ้าเภอมีบริบทของสภาพปัญหาอุทกภัย ที่แตกต่างกัน

-๒๓๓.๓.๑ ก้าลังพล การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร)
กองอ้านวยการปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิจิตร ประสานการปฏิบัติร่ว มกับ
หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) อย่างใกล้ชิด ด้ารงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกัน
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) ได้แบ่งมอบพื้นที่
รั บ ผิ ดชอบของหน่ ว ยทหาร (ชุดปฏิบั ติการประจ้าอ้าเภอ) ก้า หนดตัว บุคคลรับผิ ดชอบ พื้นที่ ๑๒ อ้าเภอ
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแกนหลักในการติดต่อประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานขอรับ การสนับสนุนก้าลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยสนับสนุน กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
จ้านวนชุดปฏิบัติการประจ้า
ล้าดับ
อ้าเภอ
อ้าเภอรับผิดชอบพื้นที่ (นาย)
๑ เมืองพิจิตร
๓
๒ สากเหล็ก
๓
๓ โพธิ์ประทับช้าง
๓
๔ ตะพานหิน
๓
๕ สามง่าม
๓
๖ ทับคล้อ
๔
๗ วังทรายพูน
๓
๘ ดงเจริญ
๓
๙ บางมูลนาก
๓
๑๐ โพทะเล
๓
๑๑ บึงนาราง
๓
๑๒ วชิรบารมี
๓
 รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ประสานงาน (ตามผนวก ง แนบท้าย)
๓.๓.๒ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล
ก่ อ นเกิ ด ภั ย ให้ ส้ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ห น้ า ที่
ประสานงานกับภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่ ในการสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมทั้งก้าลังคน และอุปกรณ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยจัดท้ารายชื่อผู้ติดต่อ
ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และทรัพยากรที่สามารถให้การสนับสนุนได้ไว้ให้พร้อม
ขณะเกิดภัย เมื่อเกิดภัยขึ้นในพื้นที่ใด ภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร
กู้ชีพ กู้ภัย ในพื้น ที่ กรณี ถึ ง พื้น ที่ป ระสบภัย ก่อ น ให้ เป็ นผู้ ท้ าหน้าที่ กั้นเขตพื้นที่ อันตรายและกัน ไม่ใ ห้ ผู้ ที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่อันตราย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันทีเพื่อด้าเนินการ
ควบคุมสถานการณ์ภัย
กรณีทภี่ าคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย ได้รับการประสานจาก
ส้านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิจิตร หรือหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ เช่น ต้ารวจ เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัวที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
เพื่อรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ

-๒๔หลังเกิดสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพ
กู้ภัย ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
(๒) ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย
พร้อมทั้งล้าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
(๓) อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพ
ในภาวะปกติ ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พิจิตร เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานกับภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย
ในภาวะฉุ กเฉิน เมื่อเกิดภัยขึ้น หรือมีการประกาศเขตภัยพิบัติ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
ให้ภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือ
ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ ที่จังหวัด อ้าเภอ หรือองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ที่จัดตั้งขึ้นแล้วแต่กรณี
เพื่อประสานการปฏิบัติ
๓.๓.๓ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว หากเกิดสถานการณ์รุนแรง จะต้องอพยพผู้ประสบภัย
ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พิจิตร เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการอ้านวยการของกองอ้านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
ก้าลังคน ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยจังหวัดพิจิตร ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัย
และระบบสาธารณูปโภคความจ้าเป็นพื้นฐาน ไว้รองรับ หากเกิดสถานการณ์รุนแรง ในพื้นที่ทั้ง ๑๒ อาเภอ
จานวนทั้งสิ้น ๕๑๙ จุด
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอ มีหน้าที่ในการจัดหากาลังเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการอพยพประชาชนและส่วนราชการ ตลอดจนการกาหนดยุทธวิธี และเส้นทาง
การอพยพ เพื่อให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ มีหน้าที่ ทาหน้าที่อพยพ
ประชาชนและส่ วนราชการในเขตความรั บ ผิดชอบของตน และปฏิบัติตามการสั่ งการของกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้นเหนือขึ้นไป
๓.๓.๔ การดูแลรักษาสถานที่ส้าคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย/การรักษาความปลอดภัย
กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ มีหน้าที่ส้ารวจและจัดท้า
บัญชีบ้านพักอาศัย บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน สถานที่ราชการ สถานที่ส้าคัญ ทั้งหมดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
ประสานฝุายปกครอง หน่วยทหารในพื้นที่ (กองก้าลังรักษาความสงบ) , ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อปพร.
สถานี ต้ารวจภูธ รในพื้ น ที่จั ด ก้าลั งเจ้ า หน้ าที่ เฝู าระวั ง ดูแ ลรัก ษาความสงบเรี ยบร้อ ย สอดส่ อ งตรวจตรา
ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และสถานที่ส้าคัญ เพื่อปูองกันการเข้าโจรกรรม
ทรั พย์ สิน ของมิจฉาชีพ รวมถึงการอ้านวยความสะดวกในการเดิ นทางเข้าออกบ้านพักของผู้ประสบภัย
หรือเจ้าหน้าที่ที่จ้าเป็นจะต้องเข้าท้างานที่โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ ในช่วงเวลาดังกล่าว
กองบังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่ดังนี้
๑. จั ดกาลั งเจ้ าหน้ าที่ตารวจ จากสถานีตารวจภูธ ร ๑๗ สถานี ดูแลรักษาสถานที่ส าคั ญ
ที่ตั้งอยู่ ในพื้น ที่เสี่ย งอุทกภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
อุทกภัย

-๒๕๒. สนับสนุนกาลังพล เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยง สนับสนุนการ
ดูแลรักษาสถานที่สาคัญ อาทิเช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล หน่วยผลิตสาธารณูปโภคในพื้นที่ และพื้นที่
สาคัญของแต่ละอาเภอ และจังหวัด
หน่วยทหารในพื้นที่ (กกล.รส.จว.พิจิตร) มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดกาลังชุดปฏิบัติการประจาอาเภอ ตรวจสอบดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงอุทกภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. จัดเตรียมกาลัง เครื่องมือ พร้อมให้การสนับสนุนชุดปฏิบัติการอาเภอตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ในการดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ที่ท้าการปกครองจังหวัด และที่ท้าการปกครองอ้าเภอ มีหน้าที่ ดังนี้
๑. จั ด ก าลั ง ฝุ า ยปกครอง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) ,
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ตรวจสอบดูแลรักษาสถานที่สาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
๒. สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ดู แ ลรั ก ษาสถานที่ ส าคั ญ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งอุ ท กภั ย และรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับฝุายตารวจและทหาร
๓.๓.๕ การประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร มีหน้าที่หลัก
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งช่วงภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง หรืออาจก้าหนดให้มีการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ประจ้าวัน ให้สื่อมวลชนและสาธารณชน
ทั่วไป ได้รับทราบ โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้าเขื่อน น้้าท่า พื้นที่เสี่ยงภัย
แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบถึ ง ผลการท้ า งานในเชิ ง รุ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีมีการรายงาน หรือน้าเสนอข่าวสารที่คลาดเคลื่อน เพื่อปูองกันความสับสนในข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์น้าในพื้นที่ หรือการน้าเสนอข่าวสารที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร มีการจัดตั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน ในทุกพื้นที่
โดยมีกลุ่ม Line ส้าหรับการรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารส้าคัญต่าง ๆ และการแจ้งแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงในระดับพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว อีกช่องทางหนึ่ง
๔. การบรรเทาทุกข์
ก. การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบภัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัย เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบในการสารวจ
ที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย และเร่งบูรณะซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกทาลายและได้รับความเสียหาย
ขึ้นใหม่โดยเร็ว หรือพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยถาวร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะ
รองรับความต้องการของทั้งชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความถาวร
ยั่งยืนและความต้านทางต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย โดยให้ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจิตร ,
หน่ ว ยทหารในพื้ น ที่ (กกล.รส.จว.พิ จิ ต ร) , สถาบั น อาชี ว ะศึ ก ษา , และมู ล นิ ธิ อาสาสมั ค รในพื้ น ที่
เป็นหน่วยสนับสนุนร่วม

-๒๖ข. การแจกจ่ายถุงยังชีพ
๑. ให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และอ้าเภอ เป็นหน่วยงาน
หลั ก เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย สนั บ สนุ น สิ่ ง ของส้ า รองจ่ า ย ถุ ง ยั ง ชี พ และจั ด ท้ า แผน
การแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสพภัย ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และไม่เกิดคว าม
ซ้้าซ้อน
๒. ให้ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และเหล่ากาชาด
จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานหลักในการประสานมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่าง ๆ ในการเข้าให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการแจกจ่ายถุงยังชีพ รวมถึงการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ ให้กับผู้ประสบภัยตามความจ้าเป็น
ค. การฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่หลักในการดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
สิ่งสาธารณประโยชน์ในขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับความเสียบหายตามอานาจหน้าที่
๒. ให้แขวงทางหลวงพิจิตร , แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร มีหน้าที่หลักในการดาเนินการ
ฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหายในทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม นอกเหนือ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคจั งหวั ด พิ จิ ตร มี หน้ าที่ หลั กในการด าเนิ นการฟื้ น ฟู ซ่ อ มแซม
และบูรณะระบบไฟฟูา ที่ได้รับความเสียหาย
๔. ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ห น้ าที่ ห ลั ก ในการด าเนิ นการฟื้ น ฟู ซ่ อ มแซม
และบูรณะระบบประปา ที่ได้รับความเสียหาย
๕. บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) สาขาพิจิตร และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน)
สาขาพิจิตร มีหน้าที่หลักในการดาเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะระบบโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
ที่ได้รับความเสียหาย
๖. ส่วนราชการ , สถาบันการศึกษา , ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร , ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่หลัก ในการดาเนินการ
ฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
ความเสียบหายตามอานาจหน้าที่
๗. การฟื้ น ฟู สิ่ ง สาธารณประโยชน์ อื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ
ง. งานการแพทย์และสาธารณสุข
ให้ ส้ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พิ จิ ต ร โรงพยาบาลประจ้ า จั ง หวั ด อ้ า เภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบล เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ปุวยที่ได้รับ
ผลกระทบ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย (การตรวจรักษา ปูองกัน ควบคุมโรค และการฟื้นฟู
ความแข็งแรงทางร่างกาย) ด้านสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย และการให้ บริการทางการแพทย์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับช่วงสภาวะปกติ
๕. การสนับสนุน
๕.๑ งบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒ งบประมาณจากเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 255๖ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
๕.๓ งบประมาณอื่นๆ

-๒๗๕.๔ การสนับสนุนสิ่งของ เงินบริจาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้กองอ้า นวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดพิจิตร อ้าเภอ และท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เงินบริจาค และก้าหนดสถานที่
เก็บรักษา และวิธีการแจกจ่ายสิ่งของและเงินบริจาค จัดท้าบัญชีการรับ -แจกจ่าย สิ่งของรับบริจาคไว้เป็น
หลักฐาน และมีระบบควบคุมการรับและใช้จ่ายเงินบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการรับการ
สนับสนุ นรับบริจาคสิ่ งของ เงิน บริจาค จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาด ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับ บริจาคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รั บ
บริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗
๖. การสื่อสาร โทรคมนาคม และการติดต่อประสานงาน
ให้กองอ้า นวยการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิจิตร และกองอ้า นวยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ้ า เภอ และท้ อ งถิ่ น ท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
โทรคมนาคมในเขตรั บ ผิ ด ชอบของตน โดยประสานการปฏิ บั ติ แ ละด้ า รงการติ ดต่ อ สื่ อ สารกั บหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์วิทยุสื่อสารตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้ระบบการสื่อสาร ดังนี้
ระบบสื่อสารหลัก ได้แก่
๑. โทรศัพท์/โทรสาร กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์
๐ ๕๖๖๑ ๕๙๓๒ โทรสาร ๐ ๕๖๖๑ ๖๐๔๘ และโทรศัพท์/โทรสาร หน่วยงานอื่น ๆ
๒. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Call Center ระบบรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ๑๗๘๔
๓. โซเชียวมีเดีย Line กลุ่ม แจ้งเตือนภัยจังหวัดพิจิตร เพื่อการติดต่อสื่อสาร และการแจ้ง
เตือนภัย ให้ให้ส่วนราชการและประชาชนในระดับพื้นที่ได้รับทราบด้วยความรวดเร็ว
๔. โซเชียวมีเดีย Line กลุ่ม ประสานงานภัยพิบัติ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประสานการจัดการ
ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
ระบบสื่อสารรอง ได้แก่
๑. วิทยุสื่อสารราชการ วิทยุสมัครเล่น วิทยุเอกชน Trunk Radio ข่ายต่างๆ เช่น ระบบ
HF/SBB/VHF วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF ความถี่หลัก ๑๖๑.๔๗๕ ความถี่รอง ๑๖๖.๔๗๕ นามเรียกขาน
“ปภ.พิจิตร”
๒. รถสื่อสารเคลื่อนที่ ของศูนย์สื่อสาร กรมการปกครอง เขต ๓ จังหวัดพิษณุโลก
๓. สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน ระบบกระจายเสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชน
๔. วิทยุกระจายเสียง AM/FM
๕. ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
ระบบสื่อสารส้ารอง กรณีระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ ให้จัดเตรียมระบบสื่อสาร
ส้ารองไว้ใช้ทดแทนใน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว (Mobile
Unit) เป็นต้น (ตาม ผนวก ค แนบท้าย)

